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چکیذُ
ّسف اظ تحمیك حاضط عطاحی ٍ اػتباضبركیی اگگیَی بطًاهیِ زضؾیی تطبییت اذاللیی بیطای
زٍضُ هتَؾغِ زٍم اؾت .ایي تحمیك اظ ًظط چگًَگی گطزآٍضی زازُّای هیَضز ًییاظ ،زض گیطٍُ
«تحمیك آهیرتِ اوتكافی» عبمِبٌسی هیقَز .زض برف ویفی اظ ضٍیىیطز زازُ بٌییاز ٍ زض بریف
ووی اظ ضٍـ هغاگؼِ هَضزی اؾتفازُ قسُ اؾت .حَظُ هَضز هغاگؼِ پیػٍّف حاضیط زض بریف
ویفی هتَى ٍ اؾٌاز هطتبظ با تطبیت اذاللی ٍ ًیع اؾاتیس ضقتِّای بطًاهِ ضییعی زضؾیی ٍ فلؿیفِ
آهَظـ ٍ پطٍضـ زاًكگاّْای وكَض با زضخِ اؾتازیاض بِ باال بَزُاًس .بیط اؾیاؼ ضٍـ ًوًَیِ
گیطی ّسفوٌس آى افطازی وِ تاگیفاتی زض ایي ظهیٌِ زاضًس هَضز هغاگؼِ ٍ ههیاحبِ لیطاض گطفتٌیس.
زض برف ووی خْت اػتباض ؾٌدی اگگَ اظ هؼلواى زٍضُ هتَؾغِ زٍم اؾتفازُ قس .خاهؼِ آهاضی
تحمیك زض برف ووی قاهل ولیِ هؼلواى زٍضُ هتَؾغِ زٍم قْط قیطاظ اؾیت .بطاؾیاؼ فطهیَل
وَوطاى ً 384فط اظ هؼلواى زٍضُ هتَؾغِ زٍم قْط قیطاظ بِ ػٌَاى ًوًَِ آهاضی تحمیك اًتریا
* ًَیؿٌسُ هؿؤٍل
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قسًس .اگگَ پیكٌْازی پػٍّف زض ظهیٌِ اگگَی بطًاهِ زضؾی تطبییت اذاللیی زٍضُ هتَؾیغِ زٍم
هكتول بط  9ػاهل ؾیاؾتْای هحیظ والى ،هحتَای بطًاهِ زضؾی تطبیت اذاللیی ،اّیساف بطًاهیِ
زضؾی ،فطایٌسّای یاززّی یازگیطی ،اؾتفازُ اظ فٌاٍضی اعالػات ،تؼاهل هؿتوط با هطاوع ػلویی
ٍ پػٍّكی ،هكاضوت هؼلواى زض تَگیس بطًاهِ زضؾی ،ضٍقْای اضظقییابی ٍ ٍیػگیی پصیطًیسگاى
اؾت .یافتِّای تحمیك ًكاى زاز پایایی ابعاض تحمیك زض حس لابیل لبیَگی اؾیت ٍ ّوچٌییي ًتیایح
تحلیل ػاهلی ًكاى اظ هٌاؾب بَزى باضّای ػاهلی ًكاًگطّای (ؾَاالت) هطبَط بِ ّیط هَگفیِ زض
پیف بیٌی ظطفیت هتغیط ذَز ٍ ًیع هٌاؾب بَزى باض ػاهلی ّیط هَگفیِ بیِ ػٌیَاى ًكیاًگط بیاٍض زض
پیف بیٌی ایي هتغیط زاضز.
ٍاصُّای کلیذی :بطًاهِ زضؾی ،تطبیت اذاللی ،بطًاهِ زضؾی تطبیت اذاللی ،زٍضُ هتَؾغِ.
هقذهِ ٍ بیاى هسألِ
هترههاى بطًاهِضیعی زضؾی پؽ اظ اضظقیابی بطًاهِّای زضؾی بِ ایي ًتیدِ ضؾیسُاًیس ویِ
اغلب بطًاهِّای عطاحیقسُ ًؿبت بِ بؼس انلی ٍخَز هتطبی بییتَخیِ بیَزُاًیس؛ بیِعیَض هثیال
اؾالٍتطی )1999(1ناحب ًظطاى تؼلین ٍتطبیت ضا بِ چیعی بیكتط اظآًچِ ایٌیه زض بطًاهیِّیای
زضؾی بِػٌَاى ّسف زض خؿتدَی آى ّؿتٌس بِ چاگف فطاهیذَاًس ٍ هیگَیس « .هطبیاى بایس اظ
عطاحی بطًاهِّا یی وِ فمظ بِ خٌبِ هیازی ٍ بیطًٍیی ٍ بیِ آهیازُ ؾیاظی بیطای آیٌیسُ ًیاهغوني
هیپطزاظًس ،اختٌا ٍضظًس».
آهَظـ ٍ پطٍضـ؛ اظ قاذم تطیي ٍ باضظتطیي خلَُ ّاى فطٌّگ ّط خاهؼِ ،بیِ قیواض هی
آیسّ ٍ ،سف آى پیسا وطزى ٍ پطٍضاًسى آى زؾیتِ اظ حیاالت خؿیواً  ،اذاللی ٍ فطٌّگی زض
یه فطز اؾت وِ خاهؼِ بِ عَض ول با هحیظ ذال وِ ٍى زض آى ظًسگ ه وٌس ،اظ اٍ تَلیغ
زاضز (ضئیؽ پَض ٍ فطلاً  .)1391 ،آهَظـ ٍ پطٍضـ اظ هْن تطیي ٍ پیچیسُ تطیي اهَضی اؾیت
وِ ًمف بؿییاض هیَرطی زض ظًیسگی اًؿیاى زاضز .وَزویاى ظهیاًی اظ آهیَظـ ٍ پیطٍضـ هَفیك
بطذَضزاض هیقًَس وِ بیي ػَاهل هرتلف تطبیتی – فطٌّگیّ ،وىاضی ٍ هكیاضوت ّویِ خاًبیِ
ٍخییَز زاقییتِ باقییس .اهییطٍظُ خَاهییغ پیكییطفتِ تٌْییا اظ عطیییك تطبیییت ًیییطٍی اًؿییاًی هبتٌییی بییط
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ضٍیىطزّای تطبیتی ٍ ضّیافتّای فطٌّگی ذیَز تَاًؿیتِاًیس زض خیازُ تَؾیؼِ ٍ بْبیَز ویفییت
ظًسگی هلتّای ذَز پیف ضًٍسّ .سف ول آهَظـ ٍ پطٍضـ زض ّط خاهؼِ اى ایي اؾت وِ
ّط فطز ضا عبك اگگَى اػتمازات ٍ اضظقْاى فطٌّگ  ،زیٌ  ،اختواػ  ،ؾیاؾ ذَز تطبیت وٌس
ٍ اًؿاً هتٌاؾب ٍ قایؿتِ آى خاهؼیِ تحَییل زّیس .بیطّویي اؾیاؼّ ،یط خاهؼیِ اى اظ اًؿیاى
هغلَ ذَز تهَضى زاضز ٍ هؼٌا ٍ غایت هؼیٌ بطاى آهَظـ ٍ پطٍضـ لائیل اؾیت ،بیِ اییي
زگیل ه وَقس افطاز ذَز ضا بط اؾاؼ ایي تهَض ٍ هؼٌا تطبیت وٌس .بٌیابطایي ،تؼیییي ّیسفّیا
هؿتلعم هالحظات فلؿف  ،زیٌ  ،فطٌّگ  ،ؾیاؾ  ،التهازى ٍ اختواػ اؾت .با تَخِ بیِ اییي
تؼطیف ،ضابغِ هؿتمین ٍ ّواٌّگ هیاى خاهؼِ ٍ آهَظـ ٍ پطٍضـ ٍخَز زاضز .با ػٌایت بِ ًیاظ
آهَظقی اًؿیاى بیطاى فطٌّیگ ؾیاظى ٍ تویسى ،اییي ًْیاز خعئی اظ اییي ویل اضگاًییه
اؾت(قداػی فطز.)1392 ،
تطبیت اذاللی ّوَاضُ یىی اظ زغسغِّای ٍاگسیي ،هطبیاى ،پػٍّكگطاى ٍ آحاز افطاز خاهؼیِ
ًیع بَزُ اؾت .بطًاهِ ضیعاى زضؾی ًییع ّویَاضُ زغسغیِ ی تطبییت نیحین ضا ًییع زاقیتِاًیس ،زض
حَظُّای هرتلف آى اظ خولِ اظ هٌظط فطٌّگ ،تَؾیؼِ ،التهیاز ٍ اًحطافیات ویِ بیِ هكیىالت
خاهؼِ ًگطیؿتِ هیقَز هؿائل تطبیتی ًمف هْوی ایفا هییوٌیس چیطا ویِ تٌْیا زض نیَضت ضقیس
تطبیتیی ؾییاگن ظهیٌییِّییای ایدییاز ضقییس خاهؼییِ فییطاّن هیییقییَز (والؾیییيّ ٍ 1وىییاضاى.)2016 ،
پػٍّفّای هتؼسزی زض عَل ؾاگیاى هرتلف با ضٍـّای هرتلیف ووییی ٍ ویفیی اًدیام قیسُ
اؾت وِ اظ زیسگاُّای هرتلف تطبییت اذاللیی ضا بطضؾیی ویطزُاًیس ٍ ضاّىاضّیایی ًییع اضائیِ
ًوَزُاًس  ،اها ًظام آهَظـ ٍ پطٍضـ وِ بطاؾیاؼ فطٌّیگ ٍ باٍضّیای ّیط هلتیی قیىل گطفتیِ
ًویتَاًس ًظاهی رابت ٍ ایؿتا باقس ٍ بطًاهِّای ذَز ضا بسٍى تغییط ٍ بسٍى پػٍّف هؿتوط بیطای
هست عَالًی اخطا ًوایس ظیطا ّسفف پطٍضـ اًؿاى اؾت وِ ّوچَى ؾایط هَخَزات ّط گحظیِ
زض حال تغییط اؾت ٍ زض ّط زٍضُ ای ًیاظّای هتفاٍتی زاضزً .ىتِ ای وِ اًؿاى هیتَاًس اظ ووال
آفطیٌف ًیع بیاهَظز ّط گحظِ تغییط ٍ ًَ قسى ٍ حطوت بِ ؾیَی فهیلی زیگیط اؾیت (افىیاضی،
.)1393

1 Klaassen
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ّواى گًَِ وِ خْاى ظیؿت ها ًیع ّواًٌس اًؿاى با ضقسی بیف اظ لبل تغییط هیوٌس .بٌیابطایي
گعٍم قٌاذت هدسز ٍ زگطگًَی زض زییسگاُّیا ٍ بطًاهیِّیا ٍ ػولىطزّیا اٍگییي گیام زض بْبیَز
اٍضاع اؾت .اهطٍظ با ٍضٍز ضؾاًِّای اضتباعی خسیس بؿیاضی اظ ضٍابظ ٍ وٌفّای اضتبیاعی زض
ّوِ خَاهغ تغییط وطزُ اؾیت .زض زًییای اضتبیاعی اهیطٍظ ویِ فانیلِّیا ًعزییه گكیتِ اؾیت ٍ
اگگَّای هتؼسزی پیف ضٍی ًَخَاًاى ٍ خَاًاى لطاض زاضز وِ ّوِ ی آًاى ًویتَاًس هَضز تایییس
لطاض گیطز گعٍم تدسیس ًظط زض پطٍضـ اذاللی زاًف آهَظاى اظ هبازی ضؾوی ضطٍضی اؾت تیا
با ٍخَز اگگَّای هَخَز زض زًییای ٍالؼیی ٍ هدیاظی ،هفیاّین اضائیِ قیسُ زض ًظیام آهیَظـ ٍ
پطٍضـ لابل زضن ٍ پصیطـ بطای فطاگیطاى باقس ٍ زض خْت زضًٍی وطزى اضظـّیای اًؿیاًی
باقس وِ اٍ ذَز بتَاًس زض ّوِ حال ضاُ زضؾت ضا تكریم زّس ٍ ػالالًِ ضفتیاض وٌیس (ؾییگیَ،1
.)2016
بٌابطایي ضطٍضت زاضز وِ قٌاذت ها اظ ًَ ؾاذتِ قَز ٍ زیسگاّْای ها هتٌاؾب بیا ًیاظّیای
خسیس تغییط زازُ قَز ٍ قٌاذت هكیىالتً ،یَالم ٍ چیاگفّیا اظ آى ضٍ اّوییت زاضز ویِ بیا
تغییطات ضٍظ هطُ ٍ ؾطیغ حطوت وطزُ ٍ بطًاهِ ضیعیّیا زض خْیت اّیساف بلٌیس هیست اهیا زض
ّواٌّگی با تغییطات ؾطیغ باقس .بایس وَزن ٍ ًَخیَاى اهیطٍظ ٍ ًیاظّیای تطبیتیی ٍی ،ضٍابیظ
اهطٍظ ،وٌفّای اضتباعی اهطٍظ ٍ چاگفّای اهطٍظ قٌاذتِ قَز ٍ ؾپؽ بطًاهیِّیا ٍ اّیساف ٍ
هحتَای هَخَز ًیع ؾٌدیسُ ٍ بطضؾی قَز (قداػی فطز.)1392 ،
بِ عَض هثال اؾالتطی )2010( 2ها ضا بِ چیعی بیكتط اظ آًچِ ایٌه زض بطًاهِّیای زضؾیی بیِ
ػٌَاى ّسف زض خؿتدَی آى ّؿتین بِ چاگف فطا هیذَاًس ٍ هیگَیس .هطبیاى بایس زض عطاحیی
بطًاهِّایی وِ فمظ بِ خٌبِ هازی ٍ بیطًٍی ٍ آهازگی بیطای آیٌیسُ ًیا هغویني اؾیت ،بپطّیعًیس.
ٍخَز اگگَیی بِ ػٌَاى ضاٌّوای ػول هطبیاى ضطٍضی بِ ًظط هیضؾس وِ زض تحمیمیات هتؼیسزی
بِ ایي هْن پطزاذتِ قسُ اؾیت .اؾتیٌؿیَى )2016( 3زض پػٍّكیی بیِ اضائیِ اگگیَی بیطای تطبییت
اذاللی ٍ ظیبایی قٌاؾی زض بطًاهِ زضؾی پطزاذت .ضٍـ ایي تحمیك اوتكافی بَز .بطای عطاحی
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اگگَ اظ ًظطیِ هاضتیي بَبط ،1واضٍل گیلیگاى ٍ 2خیوع ضاؼ هه زًٍاگس 3اؾتفازُ قیسُ اؾیت .زض
یافتِّای تحمیك بط ضابغِ بیي ازضان ٍ خْاى بعضگتط تاویس قسُ اؾت ٍ ایداز حیؽ اظ ٍالؼییت
بَزى یه فطز زض خْاى بِ ػٌَاى انیلی زض تطبییت اذاللیی بیِ ًگطاًییّیای اذاللیی زض بطًاهیِ
زضؾی پاؾد هیزّسّ .وچٌیي ؾییگیَ )2016( 4زض پػٍّكیی بیِ اضائیِ اگگیَی یىپاضچیِ ؾیاظی
بطًاهِ زضؾی هسضؾِ با آهَظـ ٍ پطٍضـ اذاللی ٍ فىطی پطزاذت .زض ایي تحمیك اشػیاى قیسُ
اؾت وِ وِ چگًَِ ضٍیىطز یىپاضچیِ ؾیاظی هٌدیط بیِ تؼیسازی اظ تغیییطات زض قیىل گییطی،
آهَظـ ٍ یازگیطی بطًاهِ زضؾی هسضؾِ هیقَز .یافتِّای تحمیك حاوی اظ آى اؾیت یىپاضچیِ
ؾاظی بطًاهِ زضؾی زض هسضؾِ بِ ضقس اذالق زض زاًف آهَظاى یاضی هیضؾاًس.
پطزاذتي بِ هؿائل فَق هؿتلعم بطضؾی ػولىطز تطبیتیی ًْیاز آهیَظـ ٍ پیطٍضـ اظ هٌظیطی
زیگط اؾت وِ تا وٌَى بِ ایي نَضت بِ آى پطزاذتِ ًكسُ اؾت .هترههاى بطًاهِ ضیعی زضؾی
پؽ اظ اضظقیابی بطًاهِّای زضؾی بِ ایي ًتیدِ ضؾییسُاًیس ویِ اغلیب بطًاهیِّیای عطاحیی قیسُ
ًؿبت بِ بؼس انلی ٍخَز هتطبی بی تَخِ بَزُاًس .بطًاهِ زضؾی تطبیت اذاللی اظ عطیك ههیاحبِ
با ناحبٌظطاى حَظُ بطًاهِ زضؾی قٌاؾایی هیقَز ٍ زض اییي تحمییك هیالن بطضؾیی ػولىیطز
تطبیتی ًْاز آهَظـ ٍ پطٍضـ لطاض گطفتِ اؾت .ایي خای ؾَال اؾیت ویِ چیطا زاًیف آهیَظاى
پؽ اظ ؾالّا تحهیل زض هساضؼ وكَض ٍ نطف ّعیٌِّای هیازی ٍ هؼٌیَی بؿییاض ًوییتَاًٌیس
اًتظاضات ٍاگسیي ،هطبیاى ٍ خاهؼِ ضا اظ ضقس اذاللی ذَیف بطآٍضزُ ؾاظًس .چِ واؾتیّایی زض
ًظام آهَظـ ٍ پطٍضـ ٍخَز زاضز ٍ وسام آهَظُّیا زض پیطٍضـ فطاگییطاى هیَضز غفلیت ٍالیغ
قسُ اؾت؟ بٌابطایي ؾَال انیلی زض اییي تحمییك بیِ اییي نیَضت هغیط هییقیَز ویِ اگگیَی
پیكٌْازی بطًاهِ زضؾی تطبیت اذاللی زض زٍضُ هتَؾغِ زٍم چگًَِ هیتَاًس باقس؟ ٍ اػتباض اییي
اگگَ اظ ًظط هؼلواى زٍضُ هتَؾغِ چگًَِ هیتَاًس باقس؟

1 Martin Buber
2 Carol Gilligan
3 James Ross MacDonald
4 Segev
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رٍش پضٍّص
تحمیك حاضط اظ ًظط ّسف باتَخِ بِ ایٌىیِ بیِ عطاحیی ٍ اػتباضییابی اگگیَی بطًاهیِ زضؾیی
تطبیت اذاللی زٍضُ هتَؾغِ زٍم هیپطزاظز ،زض حیغیِ تحمییك ویاضبطزی عبمیِبٌیسی هییقیَز.
ّوچٌیي ،تحمیك حاضط اظ ًظیط چگیًَگی گیطزآٍضی زازُّیای هیَضز ًییاظ ،زض گیطٍُ «تحمییك
آهیرتِ اوتكافی» عبمِبٌسی هیقَز .یىیی اظ هعاییای هْین ٍ لابیل تَخیِ عیط ّیای تحمیمیاتی
آهیرتِ ایي اؾت وِ ًؿبت بِ ّط یه اظ عط ّا (ووی یا ویفی) ،تهَیطی خاهغتیط ٍ بْتیطی اظ
هؿنلۀ پػٍّف اضائیِ هییزّیس (اوبیطی ٍ ّوىیاضاى .)1393 ،زض عیط ضٍـ آهیرتیِ اوتكیافی،
هحمك زض ابتسا با اؾتفازُ اظ تحمیك ویفی ،هفَْمؾاظی وطزُ ٍ ؾپؽ بیِ خویغآٍضی ٍ تدعییِ ٍ
تحلیل زازُّای ویفی هیپطزاظز (َّهي .)1395 ،بطای ایي هٌظَض ابتسا زازُّیای بطاؾیاؼ ضٍـ
زازُ بٌیاز گطزآٍضی هیقَز وِ هٌدط بِ قٌاؾایی خٌبِّای هتؼسز پسیسُ قیَز ٍ اهىیاى تیسٍیي
اگگَی هفَْهی تحمیك فطاّن قَز ،ؾیپؽ بطهبٌیای یافتیِّیای حانیل اظ زازُّیای ویفیی ابیعاض
تحمیك ؾاذتِ هیقَز ٍ بطاؾاؼ آى زازُّای ووی گطزآٍضی هیقًَس تا تؼوینپصیطی یافتیِّیا
هیؿط قَز .بِعَض ولی زالیل اًترا ضٍـ تحمیك آهیرتِ بطای تحمیك حاضط ػبیاضتاًیس اظ)1 :
بِزؾت آٍضزى قَاّس بیكتطی بطای بطًاهِ زضؾی تطبیت اذاللی )2 ،ػسم ٍخیَز ییه اگگیَی
هٌاؾب زض بطًاهِ زضؾی تطبیت اذاللیی زٍضُ هتَؾیغِ زٍم ٍ  )3گیعٍم اؾیتفازُ اظ زییسگاُّیای
ذبطگاى هترهم خْت اضائِ اگگَ .با تَخِ بِ هَاضز فَق ،هطاحل تحمیك حاضیط بیِ قییَُ ظییط
اًدام هیپصیطز:
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ضکل ضوارُ  -1طزح کلی پضٍّص

زض برف ویفی تحمیك حاضط بطای خوغآٍضی اعالػات ّن اظ هغاگؼِ اؾٌاز هطتبظ با تطبییت
اذاللی ٍ ّن اظ ههاحبِ ػویك اؾتفازُ قسُ اؾیت حیَظُ تحمییك زض بریف ویفیی قیاهل ولییِ
اؾاتیس ضقتِّای بطًاهِ ضیعی زضؾی ٍ فلؿفِ آهَظـ ٍ پیطٍضـ زاًكیگاّْای وكیَض بیا زضخیِ
زاًكیاض بِ باال اؾت بط اؾاؼ ضٍـ ًوًَِ گیطی ّسفوٌس آى افیطازی ویِ تاگیفیاتی زض اییي ظهیٌیِ
زاضًس هَضز هغاگؼِ ٍ ههاحبِ لطاض گطفتِاًس .بطاؾاؼ ضٍـ ًوًَِ گیطی گلَگِ بطفیی بیا ً 25فیط
اظ ناحبٌظطاى ههاحبِ بِ ػول آهس.
زض برف هیساًی اظ ابعاض پطؾكٌاهِ وِ بطاؾاؼ برف ویفی عطاحی قس ،اؾتفازُ قس .خاهؼیِ
آهاضی تحمیك زض برف ووی قاهل ولیِ هؼلواى زٍضُ هتَؾغِ زٍم قْط قیطاظ اؾت ،وِ تؼیساز
آًْا ً 3500فط بَزًس .بطاؾاؼ فطهَل وَوطاى ً 384فط اظ هؼلواى زٍضُ هتَؾغِ زٍم قْط قییطاظ
بِ ػٌَاى ًوًَِ آهاضی تحمیك اًترا قسًس .زض ایي لؿوت ٍیػگیّای خوؼیت قیٌاذتی ًوًَیِ
تحمیك یؼٌی خٌؿیت ،ؾي ٍ ؾابمِ واض هَضز بطضؾی لطاض هی گیطز.
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یافتِّای پػٍّف زض اضتباط بیا هتغییط خٌؿییت حیاوی اظ آى بیَز ویِ  66.93زضنیس پاؾید
زٌّسگاى ضا هطزاى ٍ حسٍز  33.07زضنس پاؾد زٌّسگاى ضا ظًاى تكىیل هیزٌّس .زض هَضز ؾي
ّن هالحظِ هیقَز بیكتط قطوت وٌٌسگاى زاضای ؾٌیي  40-30ؾال بَزًسّ .وچٌییي یافتیِّیای
پػٍّف ًكاى زٌّسُ ایي اؾت وِ بیكتط قطوت وٌٌسگاى زض پػٍّف زاضای ؾابمِ واض  10تا 15
ؾال ّؿتٌس .زض هَضز هتغیطّای انلی پػٍّف بایس ػٌَاى وطز ویِ پطؾكیٌاهِ تحمییك حاضیط بیِ
نَضت هحمك ؾاذتِ اؾت .ایي پطؾكٌاهِ قاهل زُ بؼس ٍ  55گَیِ بَزُ ،وِ بیطای زضخیِ بٌیسی
اظ عیف گیىطت اؾتفازُ قسُ اؾت .زض خسٍل ظیط ؾَاالت هطبَط بِ ّطبؼس هكرم قسُ اؾت:
جذٍل  -1ابعاد پزسطٌاهِ
ابؼاز

ضزیف

ؾَال

1

ؾیاؾتْای هحیظ والى

1-3

2

هحتَای بطًاهِ زضؾی تطبیت اذاللی

4-11

3

اّساف بطًاهِ زضؾی

12-17

4

فطایٌسّای یاززّی-یازگیطی

18-26

5

اؾتفازُ اظ فٌاٍضی اعالػات

27-31

7

تؼاهل هؿتوط با هطاوع ػلوی

32-37

8

هكاضوت هؼلواى زض تَگیس بطًاهِ زضؾی

38-43

9

ضٍقْای اضظقیابی

44-46

10

ٍیػگی پصیطًسگاى

47-50

آگفای  0.942وِ بطای بطًاهِ زضؾی تطبییت اذاللیی زٍضُ هتَؾیغِ زٍم هحاؾیبِ قیس هییعاى
هٌاؾبی بطای اػتباض اگگَ اؾیت  .همیساض اػتبیاض ًْیایی پطؾكیٌاهِ اظ ضٍـ زًٍیویِ ویطزى گیاتوي
هؼازل  ٍ 0.950اظ ضٍـ زًٍیوِ ویطزى اؾیپیطهي بیطاٍى ًییع بطابیط بیا  0.950اؾیت ویِ هكیاّسُ
هیقَز پطؾكٌاهِ اظ اػتواز ذَبی بطذَضزاض اؾت.
یافتِّای هطبَط بِ تحلیل ػاهلی تأییسی زض خسٍل قواضُ  2زضج قیسُ اؾیت .اییي یافتیِّیا
حاوی اظ آى اؾت وِ هتغیطّای تحمیك زاضای باضّای ػاهلی لابل لبَگی ّؿتٌسّ .وِ ایي باضّای
ػاهلی زض ؾغن آگفای  P<./01هؼٌازاض ّؿتٌس.
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جذٍل  -2یافتِّای تحلیل عاهلی تأییذی
باضّای ػاهلی ضٍ ؾاظُّا
ؾیاؾتْای هحیظ والى

تطبیت اذاللی

هحتَای بطًاهِ زضؾی

اّساف بطًاهِ زضؾی

یازگیطی

فطایٌسّای یاززّی-

اعالػات

ػلوی

اؾتفازُ اظ فٌاٍضی

تؼاهل هؿتوط با هطاوع

تَگیس بطًاهِ زضؾی

هكاضوت هؼلواى زض

هحیظ والى

ضٍقْای اضظقیابی

ؾیاؾتْای

0/89

0/60

ٍیػگی پصیطًسگاى

هتغیطّا

وطًٍباخ

آگفای

هحتَای بطًاهِ
زضؾی تطبیت

0/82

0/74

اذاللی
اّساف بطًاهِ
زضؾی

0/87

0/77

فطایٌسّای
یاززّی-

0/91

0/86

یازگیطی
اؾتفازُ اظ
فٌاٍضی

0/88

0/11

اعالػات
تؼاهل هؿتوط
با هطاوع ػلوی

0/89

0/14

هكاضوت
هؼلواى زض
تَگیس بطًاهِ

0/90

0/78

زضؾی
ضٍقْای
اضظقیابی
ٍیػگی
پصیطًسگاى

0/85

0/82

0/79

0/88

(ّوِ باضّای ػاهلی زض ؾغن آگفای  ./01هؼٌیزاض ّؿتٌس)
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ّوچٌیي ًتایح بِ زؾت آهسُ ًكاى هیزّس وِ ّطیه اظ ؾاظُّای ؾیاؾتْای هحییظ ویالى،
هحتَای بطًاهِ زضؾی تطبییت اذاللیی ،اّیساف بطًاهیِ زضؾیی ،فطایٌیسّای ییاززّی-ییازگیطی،
اؾتفازُ اظ فٌاٍضی اعالػات ،تؼاهل هؿتوط با هطاویع ػلویی ،هكیاضوت هؼلویاى زض تَگییس بطًاهیِ
زضؾی ،ضٍقْای اضظقیابی ٍ ٍیػگی پصیطًسگاى زاضای قاذمّای بطاظـ هَضز لبَگی ّؿتٌس.
یافتِّا
همَالت با تَخِ بِ ّسف ولی پیػٍّف زض ضاؾیتای عطاحیی اگگیَی بطًاهیِ زضؾیی تطبییت
اذاللی زٍضُ هتَؾغِ زٍم اؾترطاج گطزیس ٍ با تَخِ بِ اقتطاوات هفْیَهی ّیط ویسام اظ اییي
هفاّین زض همَالت خای گطفتٌس ٍ زض تحلیل ًْایی هفاّین اٍگیِ ،با وؿب آگاّی وافی اظ اییي
وِ تنّای هرتلف وسامّا ّؿتٌس ،چگًَگی تٌاؾب آًْا با یىسیگط ٍ ویل زاؾیتاًی ویِ آًْیا
زضباضُ زازُّا هیگَیٌس ،تالـ گطزیس یه ًمكِ ضضایت برف اظ تنّا تطؾین گطزز ،زض اییي
هطحلِ ،تنّایی ضا وِ بطای تحلیل اضائِ وطزُ ،تؼطیف قسًس ٍ هَضز باظبیٌی هدسز لطاض گطفتٌس.
بِ ٍؾیلِ تؼطیف ٍ باظبیٌی وطزى ،هاّیت آى چیعی وِ یه تِین زض هیَضز آى بحی

هییوٌیس،

هكرم قس ٍ تؼییي قس وِ ّط تِن وسام خٌبِ اظ اعالػات ضا زض ذَز خای زازُ اؾت.
جذٍل  -3تنّای هطتزک استخزاج ضذُ اس تحلیلّا

همَالت

تن  ،1ؾیاؾتْای هحیظ والى
ؾیاؾتْای ًظام آهَظقی زض حَظُ بطًاهِ زضؾی تطبیت اذاللی
پصیطـ ػلَم تطبیت اذاللی زض هحیظ اختواػی
اذتهال بَزخِ بِ فؼاگیتْای ػلوی اذاللی (هحیظ التهازی)
تن  ،2هحتَای بطًاهِ زضؾی تطبیت اذاللی
هغابمت هحتَای بطًاهِ زضؾی با ضَابظ ٍظاضت آهَظـ ٍ پطٍضـ
همَالت

ضػایت اًترا هحتَای بطًاهِزضؾی با ؾاذتاض زاًف اذالق
تَگیس هحتَای اگىتطًٍیىی بِ ضٍظ بَزى زض بطًاهِ زضؾی تطبیت اذاللی
اضتباط ٍ اًؼغاف هحتَای بطًاهِ زضؾی تطبیت اذاللی با ػالیك زاًف آهَظاى
ضضایت زاًف آهَظاى اظ هحتَای بطًاهِ زضؾی تطبیت اذاللی
تأویس بط پػٍّف ٍ واٍقگطی زض هحتَای بطًاهِ زضؾی تطبیت اذاللی
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هیعاى تَخِ بِ ترههی بَزى هحتَای بطًاهِ زضؾی تطبیت اذاللی
هیعاى ضػایت ًیاظّای خاهؼِ زض اًترا هحتَای بطًاهِ زضؾی تطبیت اذاللی
تن  ،3اّساف بطًاهِ زضؾی
هغابمت بطًاهِ زضؾی تطبیت اذاللی خْت ضفغ هكىالت پطٍضقی
همَالت

آگاّی زاًف آهَظاى ٍ هؼلواى اظ تحَالت ًظام آهَظـ ٍ پطٍضـ
هَفمیت بطًاهِ زضؾی زض ضقس ّوِ خاًبِ ٍ آهازگی زاًف آهَظاى زض ظهیٌِ اذالق
هغابمت بطًاهِ زضؾی با ّسف اضتماء حؽ ضاّبطی زاًف آهَظاى زض حَظُ اذالق
تَخِ بِ ػالیك زاًف آهَظاى زض اًترا اّساف بطًاهِ زضؾی تطبیت اذاللی
تغییط ؾطفهل زضٍؼ با تَخِ بِ تحَالت ػلوی ٍ ًیاظّای تؼلین ٍتطبیت تطبیت اذاللی
تن  ،4فطایٌسّای یاززّی یازگیطی
اًغباق ضٍـّای تسضیؽ خسیس با اّساف بطًاهِ زضؾی تطبیت اذاللی
هكاضوت فؼال زاًف آهَظاى زض بطًاهِ زضؾی تطبیت اذاللی
آهازگی زاًف آهَظاى خْت یازگیطی ٍ تحهیل ػلَم تطبیت اذاللی
همَالت

ویفیت باظذَضزّای اضائِ قسُ بِ زاًف آهَظاى
فطنت هٌاؾب بِ زاًف آهَظاى خْت اًسیكیسى بِ هؿائل اذالق
تالـ خْت پطٍضاًسى ابؼاز ػاعفی ٍ قٌاذتی زاًف آهَظاى
اػتماز بِ ایداز فطنت تحلیل ٍ اضظیابی هؿائل اذالق تَؾظ زاًف آهَظاى
تَخِ بِ هحبت ٍ حوایتّای ػاعفی زض هحیظ یازگیطی
اؾتفازُ اظ ضٍقْای تسضیؽ هبتٌی بط زاًف (بح ٍ گفتگَ ،باظزیس ٍ گطزـ ػلوی ،لهِ گَیی ٍ
ًوایف ٍ باظی ؾاظهاى یافتِ)
تن  ،5اؾتفازُ اظ فٌاٍضی اعالػات
َّقوٌسؾاظی والؼّای زضؼ تطبیت اذاللی
همَالت

اؾتفازُ هؼلواى اظ واهپیَتط ٍ فٌأٍضیْای ًَیي زض اهط یاززّی
اؾتفازُ اظ فٌاٍضی اعالػات زض زٍضُّا ٍّوایفّای حَظُ اذالق
هیعاى زؾتیابی هؼلواى ٍ زاًف آهَظاى بِ ایٌتطًت خْت آهَظـ
هیعاى باظًگطی زض ؾطفهل زضٍؼ بطاؾاؼ فيآٍضیّای خسیس
همَال

ت

تن  ،6تؼاهل هؿتوط با هطاوع ػلوی ٍ پػٍّكی
اضتماء تَاى ػلوی هؼلواى با آهَظقْای هؿتوط ٍ حیي ذسهت زض حَظُ بطًاهِ زضؾی تطبیت اذاللی
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ایداز فطنتْای ػلوی ٍپػٍّكی الظم زض حَظُ اذالق بطای هؼلواى اظ ؾَی هسیطاى
ایداز فطنت تهوینؾاظی بطای زاًف آهَظاى ٍ هؼلواى
تؼاهل هساضؼ با ًْازّای هحلی ٍ ناحبًظطاى حَظُ اذالق
ترهیم اػتباضات پػٍّكی ٍ قطوت زض ّوایفّای تطبیت اذاللی بِ هؼلواى
بطگعاضی ؾویٌاضّای ػلوی ٍ تبازل اعالػات با ؾایط هطاوع ػلوی زض ظهیٌِ اذالق
تن  ،7هكاضوت هؼلواى زض تَگیس بطًاهِ زضؾی
ایداز تحطن زض هؼلواى خْت هكاضوت زض تَگیس بطًاهِ زضؾی تطبیت اذاللی
همَالت

تَخِ هؼلواى بِ بافت ٍ هؿائل هحلی زض بطًاهِضیعی زضؾی تطبیت اذاللی
هیعاى ضنس تحَالت ػلوی ٍ ازاضی آهَظـ ٍ پطٍضـ تَؾظ هؼلواى
ّوىاضی زاًف آهَظاى ٍ هؼلواى خْت اًترا بطًاهِ زضؾی
تأریط بطًاهِ زضؾی هؼلواى بط زاًف ،پػٌٍّسگی ٍ بیٌف زاًف آهَظاى
هكاضوت هؼلواى ٍ واضقٌاؾاى زض تَگیس هحتَای اگىتطًٍیىی
تن  ،8ضٍقْای اضظقیابی
همَالت

اؾتفازُ اظ پَقِ واض ٍ چه گیؿت بطای اضظقیابی فؼاگیتْای زاًف آهَظاى زض حَظُ تطبیت اذاللی
هكاّسُ هؿتمین ضفتاض زاًف آهَظاى زض هَلؼیتْای هرتلف خْت اضظقیابی آًاى
ؾٌدف هْاضتْای تطبیت اذاللی زاًف آهَظاى بطاؾاؼ ضٍقْای ذَزؾٌدی ٍ اًدام پطٍغُّای
فطزی ٍ گطٍّی
تن ٍ ،9یػگی پصیطًسگاى
همَالت

اًگیعـ پصیطًسگاى بِ یازگیطی زضٍؼ تطبیت اذاللی
ًگطـ پصیطًسگاى بِ اذالق
تلمی ضٍ ٍ خؿن ٍ حفظ آى بِ ػٌَاى یه اضظـ
تَؾؼِ ترههی زاًف آهَظاى زض حَظُ اذالق

زض ایي تحمیك وسگصاضی هحَضی بط اؾیاؼ اؾیتفازُ اظ اگگیَی پیاضازین (قیىل )1نیَضت
گطفتِ اؾت .بٌابطایي زؾتِ بٌسیّای فطػی با زؾتِ بٌسی انلی هغابك با اگگیَی پیاضازاین هیطتبظ
هیقًَس ٍ ّسف انلی ایي اؾت وِ هحمك ضا لازض ؾاظز تا بِ نَضت ًظام هٌس زض هَضز زازُّیا
ٍ هطتبظ وطزى آًْا تفىط وٌس.
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قىل ( ،)2ایداز اضتباط بییي همَگیِّیای هرتلیف قٌاؾیایی قیسُ ضا زض لاگیب اگگیَی پیاضازاین
ًوایف هی زّس.

ضکل  -2کذگذاری هحَری بز اساط الگَی پارداین
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-1

هقَلِ هحَری :طزاحیی مهَسضیی بزًاهیِ درسیی تزبییت اخالقیی دٍرُ

هتَسطِ دٍم
با تَخِ بِ ایٌىِ بطاؾاؼ اگگَی عطاحی قسُ" ،عطاحی آهَظقی" ضا بِ ػٌیَاى هبٌیا ٍ ؾیتَى
انلی تحمك عطاحی اگگَی بطًاهِ زضؾی تطبیت اذاللیی زٍضُ هتَؾیغِ زٍم للویساز ویطزُاًیس،
پؽ اظ خوغ آٍضی ٍ تحلیل زازُّا زض هطحلِ وسگصاضی باظ ٍ بطضؾی ٍیػگیّیای اضائیِ قیسُ،
همَگِ " عطاحی آهَظقی" بِ ػٌَاى همَگِ هحَضی اًترا قس .عطاحی آهَظقی قیاهل ّیسف،
هحتَا ،بىاضگیطی فٌاٍضی ،ضٍـ ٍ اضظقیابی زض حَظُ تطبیت اذاللی اؾت.
-2

ضزایط علی :سیاستْا ٍ اّذاف هحیطی
قطایظ ػلی باػ

ایداز ٍ تَؾؼِ پسیسُ ییا همَگیِ هحیَضی هیی قیًَس .اظ هییاى همَگیِّیای

هَخَز" ،ؾیاؾتْا ٍ اّساف هحیغی" بِ ػٌَاى ػللی تلمی هیقیًَس ویِ ًمیف فؼیال زض عطاحیی
اگگَی بطًاهِ زضؾی تطبیت اذاللی زٍضُ هتَؾغِ زٍم زاقتِ ٍ تا ایي ػَاهیل هْییا ًكیًَس بطًاهیِ
زضؾی تطبیت اذاللی هحمك ًویقًَس.
 -3کٌطْا ٍ تعاهالت :هطارکت هعلواى در تَلیذ بزًاهِ درسی ٍ تعاهیل هسیتوز بیا
هزاکش علوی
وٌفّا ٍ تؼاهالت بیاًگط ضفتاضّا ،فؼاگیتْا ٍ تؼاهالت ّیسف زاضی ّؿیتٌس ویِ زض پاؾید بیِ
همَگِ هحَضی ٍ تحت تاریط قطایظ هساذلِ گط ،اتراش هی قًَس .بِ ایي همَگِّا ضاّبطز ًیع گفتیِ
هی قَز .وِ زض تحمیك حاضیط ػباضتٌیس اظ :هكیاضوت هؼلویاى زض تَگییس بطًاهیِ زضؾیی ٍ تؼاهیل
هؿتوط با هطاوع ػلوی.
-3

ضزایط هذاخلِگز :عَاهل تسْیل کٌٌذُ ٍ هَاًع
قطایظ هساذلِ گط ػَاهلی ّؿتٌس وِ زض اخطای ذظ هكی بطًاهِ زضؾی تطبیت اذاللی زٍضُ

هتَؾغِ زٍم تاریط گصاض اؾت .ػَاهلی وِ زض تحمییك حاضیط زض عطاحیی اگگیَی بطًاهیِ زضؾیی
تطبیت اذاللی زٍضُ هتَؾغِ زٍم ًمف ػَاهل تؿْیل گط ضا ایفیا هییوٌٌیس ػباضتٌیس اظ :حواییت
هسیطاى هساضؼ ،ؾاذتاض هطاوع آهَظقی
ٍ هؼلواى آهَظـ زیسُّ .وچٌیي هَاًغ ػولیاتی ،هَاًیغ اضظقیی ٍ هَاًیغ ضٍاًكیٌاذتی هَاًیغ
پیف ضٍی بطًاهِ زضؾی تطبیت اذاللی زٍضُ هتَؾغِ زٍم ضا ایفا هیوٌٌس.
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-4

بستز حاکنٍ :یضگی پذیزًذگاى
بِ قطایظ ذانی وِ بطوٌكْا ٍ تؼاهالت تاریط هی گصاضًس ،بؿتط گفتِ هی قَز .اییي قیطایظ

ضا هدوَػِ ای اظ هفاّین ،همَگِّا یا هتغیطّای ظهیٌِ ای تكىیل زٌّس ٍ زض اگگیَی هؼطفیی قیسُ
ػباضتٌس اظ :اًگیعـ پصیطًسگاىً ،گطـ پصیطًسگاى ٍ اضظقْای پصیطًسگاى ٍ تَؾؼِ ترههی.
-5

پیاهذّا :هَفقیت بزًاهِ درسی تزبیت اخالقی
بطذی اظ همَگِّا بیاًگط ًتایح ٍ پیاهسّایی ّؿتٌس وِ زض اریط اتریاش ضاّبطزّیا بیِ ٍخیَز هیی

آیٌس .زض پػٍّف حاضط ،ضذساز ًتیایح تهیوین گییطی قیاهل پیاهیسّای آهَظقیی ٍ پطٍضقیی،
ًتیدِ وٌكْا ٍ تؼاهالت ایداز قسُ ٍ تاریط پصیط اظ قطایظ ػلی ،همَگِ هحَضی ٍ بؿتط حاون هیی
باقس ،وِ ػَاهل هتؼسزی ضا قاهل هی قَز.
زض ازاهًِ ،تایح تحلیل ػاهلی تاییسی هطتبِ زٍم اگگیَی بطًاهیِ زضؾیی تطبییت اذاللیی زٍضُ
هتَؾغِ زٍم اضائِ قسُ اؾت.
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ضکل  -3الگَ تحلیل عاهلی تاییذی هزتبِ دٍم الگَی تزبیت اخالقی در حالت ضزایب
استاًذارد
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ضکل  -4الگَ تحلیل عاهلی تاییذی هزتبِ دٍم الگَی تزبیت اخالقی در حالت اعذاد
هعٌاداری t
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ّواى عَض وِ زض قىل  4هكاّسُ هیقَز ویِ ّویِ هتغیطّیای تبیییي وٌٌیسُ اگگیَی تطبییت
اذاللی زاضای ّوبؿتگی باالیی با تطبیت اذاللی هییباقیٌس .بیا تَخیِ بیِ قیىل  ،3ولییِ اػیساز
هؼٌازاضی هطبَط بِ پاضاهتطّای اگگَ (اػن اظ باضّای ػاهلی ٍ ذغاّیای آى) هؼٌیازاض قیسُ اؾیت
ظیطا ػسز هؼٌازاضی آًْا اظ  1/96بعضگتط اؾت .زض ازاهِ ٍ زض خیسٍل ظییط قیاذمّیای بیطاظـ
اگگَ ؾاذتاضی ٍاوٌف بیي فطزی گعاضـ قسُ اؾت.
جذٍل  -3ضاخصّای بزاسش کلی الگَی تزبیت اخالقی دٍرُ هتَسطِ دٍم
هكرهِ

بطآٍضز

ًؿبت هدصٍض ذی بِ زضخِ آظازی()2/df

3/01

خصض بطاٍضز ٍاضیاًؽ ذغای تمطیب()RMSEA

0/063

قاذم ًىَیی بطاظـ()GFI

0/93

قاذم تؼسیل قسُ ی ًىَیی بطاظـ()AGFI

0/91

قاذم بطاظًسگی تغبیمی()CFI

0/93

قاذم ًطم قسُ بطاظًسگی()NFI

0/92

با تَخِ بِ ًتایح خسٍل  3قاذمّای بطاظـ اگگَ ؾاذتاضی ًكاى هیزٌّس ویِ اگگیَ زاضای
بطاظـ ًؿبتا ذَبی اؾت؛ اگطچِ قاذم هدصٍض وا بط زضخِ آظازی وویی بعضگتیط اظ  3قیسُ،
اها خصض بطاٍضز ٍاضیاًؽ ذغیای تمطییب ووتیط اظ  ٍ 0/08ؾیایط قیاذمّیا ًییع بیاالتط اظ 0/90
بسؾت آهسُ اؾت .با تَخِ بِ تَضیحات اضائِ قسُی هطبَط بِ قاذمّای بطاظـ ًتیایح اٍگییِ
حانل اظ تحلیل ػاهلی تأییسی همَگِّای تحمیك زض خسٍل شیل آهسُ اؾت:
جذٍل  -4ضاخصّای بزاسش الگَ ًْایی
ًَع قاذم

هغلك

قاذم

همساض لابل لبَل بطای تأییس بطاظـ اگگَ

ًتیدِ

X2/DF

همساض بیي  1تا 3

تأییس ًیىَیی بطاظـ اگگَ

RMSEA

همساض وَچىتط اظ 0.08

تأییس ًیىَیی بطاظـ اگگَ

SRMR

همساض وَچىتط اظ 0.08

تأییس ًیىَیی بطاظـ اگگَ
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ًؿبی

همتهس

GFI

همساض بعضگتط اظ 0.9

تأییس ًیىَیی بطاظـ اگگَ

AGFI

همساض بعضگتط اظ 0.9

تأییس ًیىَیی بطاظـ اگگَ

NFI

همساض بعضگتط اظ 0.9

تأییس ًیىَیی بطاظـ اگگَ

TLI

همساض بعضگتط اظ 0.9

تأییس ًیىَیی بطاظـ اگگَ

IFI

همساض بعضگتط اظ 0.9

تأییس ًیىَیی بطاظـ اگگَ

CFI

همساض بعضگتط اظ 0.9

تأییس ًیىَیی بطاظـ اگگَ

PGFI

همساض بعضگتط اظ 0.5

تأییس ًیىَیی بطاظـ اگگَ

PNFI

همساض بعضگتط اظ 0.5

تأییس ًیىَیی بطاظـ اگگَ

PCFI

همساض بعضگتط اظ 0.5

تأییس ًیىَیی بطاظـ اگگَ

ّواًغَض وِ اظ خسٍل فَق هكرم اؾت تمطیبیا ّویِ قیاذمّیای بیطاظـ تحلییل ػیاهلی
تأییسی زالگت بط تأییس ًیىَیی بطاظـ اگگَ زاضًس.
بحث ٍ ًتیجِ گیزی
زض تحمیك حاضط خْت اضائِ اگگَی بطًاهِ زضؾی تطبیت اذاللی زٍضُ هتَؾیغِ زٍم اظ ضٍـ
هغاگؼِ هَضزی ویفی بطاؾاؼ ضٍیىطز زازُ بٌیاز اؾتفازُ قس .ػٌانط تكىیل زٌّسُ اگگَی بطًاهِ
زضؾی تطبیت اذاللیی زٍضُ هتَؾیغِ زٍم قیاهل ػَاهیل ٍ قیاذمّیایی هیی باقیس ویِ زض آى
چگًَگی اضتباط هیاى ػَاهل ٍ قاذمّا تبییي قسُ اؾت.
اگگَی بطًاهیِ زضؾیی تطبییت اذاللیی زٍضُ هتَؾیغِ زٍم زاضای زٍ بریف ػَاهیل انیلی ٍ
قاذمّای آًْا اؾت .ایي اگگَ اظ قاذمّایی تكىیل قسُ اؾت وِ ّؿیتِ ٍ للیب اییي اگگیَ
هی باقٌس ٍ هبٌای اضظیابی بطًاهِ زضؾی تطبیت اذاللی لطاض هی گیطًس وِ بِ آًْا ػَاهل هَرط بیط
تطبیت اذاللی هی گَیٌس .اگگَی بطًاهِ زضؾی تطبیت اذاللی زٍضُ هتَؾغِ زٍم زاضای  9ػاهیل
انلی ؾیاؾتْای هحیظ والى ،هحتیَای بطًاهیِ زضؾیی تطبییت اذاللیی ،اّیساف بطًاهیِ زضؾیی،
فطایٌسّای یاززّی ییازگیطی ،اؾیتفازُ اظ فٌیاٍضی اعالػیات ،تؼاهیل هؿیتوط بیا هطاویع ػلویی ٍ
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پػٍّكی ،هكاضوت هؼلواى زض تَگیس بطًاهیِ زضؾیی ،ضٍقیْای اضظقییابی ٍ ٍیػگیی پصیطًیسگاى
اؾت وِ قاهل  50قاذم تكىیل زٌّسُ آًْاؾت.
بِ هٌظَض بطضؾی ضٍایی هحتَایی ػٌانط قٌاؾایی قسُ اگگَی بطًاهِ زضؾیی تطبییت اذاللیی
زٍضُ هتَؾغِ زٍم ایي ػٌانط زض اذتیاض ًوًَِّای آهاضی تحمیك لطاض گطفت .خاهؼیِ آهیاضی زض
برییف ویفییی قییاهل ولیییِ اؾییاتیس ضقییتِّییای بطًاهییِ ضیییعی زضؾییی ٍ فلؿییفِ تؼلییین ٍ تطبیییت
زاًكگاّْای وكَض با زضخِ زاًكیاض بِ باال اؾت بط اؾاؼ ضٍـ ًوًَِ گیطی ّسفوٌس آى افیطازی
وِ تاگیفاتی زض ایي ظهیٌِ زاضًس هَضز هغاگؼِ ٍ ههیاحبِ لیطاض ذَاٌّیس گطفیت .زض بریف ویفیی
قاهل ولیِ اؾاتیس ضقتِّای بطًاهِ ضیعی زضؾی ٍ فلؿفِ تؼلیین ٍ تطبییت زاًكیگاّْای وكیَض بیا
زضخِ زاًكیاض بِ باال اؾت بط اؾاؼ ضٍـ ًوًَِ گیطی ّسفوٌس آى افیطازی ویِ تاگیفیاتی زض اییي
ظهیٌیِ زاضًیس هیَضز هغاگؼییِ ٍ ههیاحبِ لیطاض گطفیت .بطاؾییاؼ ضٍـ گلَگیِ بطفیی بیا ً 25فییط اظ
ناحبٌظطاى ههاحبِ بِ ػول آهس .خاهؼِ آهاضی تحمیك زض برف ووی قاهل ولیِ هؼلویاى زٍضُ
هتَؾغِ زٍم قْط قیطاظ اؾت بطاؾاؼ فطهیَل ویَوطاى ً 384فیط اظ هؼلویاى زٍضُ هتَؾیغِ زٍم
قْط قیطاظ بِ ػٌَاى ًوًَِ آهاضی تحمیك اًترا قسًس .خْت بطضؾی ضٍایی ؾیاظُ ابیعاض تحمییك
اظ تحلیل ػاهلی تاییسی اؾتفازُ قسً .تایح تحلیل ػاهلی هٌاؾب بَزى باضّای ػاهلی ًكاًگطّیای
(ؾَاالت) هطبَط بِ ّط هَگفِ زض پیف بیٌی ظطفیت هتغیط ذَز ٍ ًیع هٌاؾب بَزى باض ػیاهلی ّیط
هَگفِ بِ ػٌَاى ًكاًگط باٍض زض پیف بیٌی ایي هتغیط زاضز.
ّوچٌیي بطای پیف بیٌی تغییط اگگَی بطًاهِ زضؾی تطبیت اذاللی زٍضُ هتَؾغِ زٍم ،اگگَی
هفْییَهی پیكییٌْاز قییسُ اظ عطیییك ضٍـ اگگییَ یییابی هؼییازالت ؾییاذتاضی اؾییتفازُ قییس .ضییطایب
ٍاض یاًؽ تبییي قسُ بطای هؿیطّای پػٍّف ًكیاى زاز ویِ ضیطایب هؿییط هتغیطّیای ؾیاؾیتْای
هحیظ والى ،هحتَای بطًاهِ زضؾی تطبیت اذاللی ،اّیساف بطًاهیِ زضؾیی ،فطایٌیسّای ییاززّی
یازگیطی ،اؾتفازُ اظ فٌاٍضی اعالػیات ،تؼاهیل هؿیتوط بیا هطاویع ػلویی ٍ پػٍّكیی ،هكیاضوت
هؼلواى زض تَگیس بطًاهِ زضؾی ،ضٍقْای اضظقیابی ٍ ٍیػگی پصیطًسگاى زض ؾیغن  0/01هثبیت ٍ
هؼٌازاض اؾتّ .وچٌیي ًتایح اگَیت بٌسی ٍ تؼییي ًماط اّطهی ًكاى زاز وِ هكاضوت هؼلویاى زض
تَگیس بطًاهِ زضؾی ،تؼاهل هؿتوط با هطاوع ػلوی ٍ اؾتفازُ اظ فٌیاٍضی اعالػیات زاضای بیكیتطیي
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ضطیب ٍاضیاًؽ تبییي قیسُ بیط ضٍی اگگیَی بطًاهیِ زضؾیی تطبییت اذاللیی زٍضُ هتَؾیغِ زٍم
ّؿتٌس.
اگگَ پیكٌْازی پػٍّف زض ظهیٌِ اگگیَی بطًاهیِ زضؾیی تطبییت اذاللیی زٍضُ هتَؾیغِ زٍم
هكتول بط  9ػاهل ؾیاؾتْای هحیظ والى ،هحتَای بطًاهِ زضؾی تطبیت اذاللیی ،اّیساف بطًاهیِ
زضؾی ،فطایٌسّای یاززّی یازگیطی ،اؾتفازُ اظ فٌاٍضی اعالػات ،تؼاهل هؿتوط با هطاوع ػلویی
ٍ پػٍّكی ،هكاضوت هؼلواى زض تَگیس بطًاهِ زضؾی ،ضٍقْای اضظقییابی ٍ ٍیػگیی پصیطًیسگاى
اؾت.
ٍیػگیّا ی بطًاهِ زضؾی هغلَ تَخِ بِ ّویِ ػٌانیط بطًاهیِ زضؾیی ،ػیسم ابْیام ٍ ٍخیَز
تییَاظى ٍ اًؼغییاف زض بیییي ػٌانییط بطًاهییِ زضؾییی ٍ تٌاؾیب آى بییا ٍیػگیییّییای هراعییب اؾییت
(هلىی .) 1395،زض ایي برف بطاؾیاؼ اگگیَی زازُ بٌییاز بیِ بطضؾیی ػٌانیط اگگیَی پیكیٌْازی
تحمیك حاضط هبتٌی بط اگگَی بطًاهِ زضؾی تطبیت اذاللی پطزاذتِ قس .اگگَی پیكٌْازی بطًاهیِ
زضؾی تطبیت اذاللی تحمیك حاضط بطاؾیاؼ ضٍیىیطز زازُ بٌییاز بیِ هَخیب تهیوین گییطی زض
ظهیٌِ تطبیت اذاللی زض ًظام بطًاهِ زضؾی زٍضُ هتَؾغِ قىل گطفت:
 .1ؾغن فطاگیط(ػام)ً :اظط بِ تهوین گیطی زض ذهَل هباًی اضظقی هیباقس.

 .2ؾغن ذال (خعیی)ً :اظط بِ تهوین گیطی زضذهَل بطًاهِ ضیعی ٍ چگًَگی
اػوال ػٌانط بطًاهِ اؾت.

هَضغ گیطی اگگَی پیكٌْازی زض ذهَل ػٌانط بطًاهِ زضؾیی بطاؾیاؼ هفطٍضیات شییل
اؾت :با تَخِ بِ ایي وِ اگگَی پیكٌْازی اؾت خْت گیطی اخعای اگگَی هیَضز ًظیط پیطٍضـ
اؾتؼسازّای زضًٍی یازگیطًسگاى زض خْت ضقس ٍ تَؾؼِ فضایل اذاللی باقس .بِ عیَض ولیی بیا
تَخِ بِ هباًی ًظطی تحمیك حاضط زض حَظُ تطبیت اذاللی ٍ اگگَی پیكٌْازی قاهل ٍیػگیْای
ظیط اؾت:
 -1زض تحمیك حاضط ؾیاؾتْا ٍ اّساف هحیغی بِ ػٌَاى قطایظ ػلی زض ًظط گطفتِ قیسُاًیس،
بٌابطایي پیكٌْاز هی قَز وِ ؾیاؾتْای ًظیام آهَظقیی زض حیَظُ بطًاهیِ زضؾیی تطبییت اذاللیی
تسٍیي قس ٍ بَزخِ بِ فؼاگیتْای ػلوی زض حَظُ تطبییت اذاللیی (هحییظ التهیازی) اذتهیال
یابس؛
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 -2بطاؾاؼ یافتِّای تحمیك وِ عطاحی بطًاهِ زضؾی تطبیت اذاللی بِ ػٌَاى همَگِ هحَضی
زض ًظط گطفتِ قس ،پیكٌْاز هیقَز وِ بطًاهِ ضیعاى زضؾیی اّیساف ٍ چكین اًیساظّای آهیَظـ
واضآفطیٌی ضا هكرم وٌٌس؛
 -3بطاؾاؼ یافتِّای تحمیك هكاضوت هؼلواى زض تَگیس هحتَا ٍ تؼاهل هؿتوط با هطاوع ػلوی
بِ ػٌَاى ضاّبطز زض ًظط گطفتِ قس وِ بطایي اؾاؼ پیكیٌْاز هییقیَز ویِ زاًیف ٍ تَاًوٌیسیْای
هؼلواى با آهَظقْای هؿتوط ٍ حیي ذسهت زض حَظُ بطًاهِ زضؾی تطبییت اذاللیی اضتمیا یابیس ٍ
هؼلواى زض تَگیس هحتَای تطبیت اذاللی هكاضوت زازُ قًَس؛
زض همایؿِ اگگَی عطاحی قسُ با ازبیات ٍ هباًی ًظیطی تحمییك زض ذهیَل اگگیَی بطًاهیِ
زضؾییی تطبیییت اذاللییی زٍضُ هتَؾییغِ زٍم یافتییِّییای تحمیییك حاضییط زض حییَظُ ػَاهییل هییَرط
(ؾیاؾتْای هحیظ والى ،هحتَای بطًاهِ زضؾی تطبیت اذاللی ،اّساف بطًاهِ زضؾی ،فطایٌیسّای
یاززّی ییازگیطی ،اؾیتفازُ اظ فٌیاٍضی اعالػیات ،تؼاهیل هؿیتوط بیا هطاویع ػلویی ٍ پػٍّكیی،
هكاضوت هؼلواى زض تَگیس بطًاهِ زضؾی ،ضٍقْای اضظقییابی ٍ ٍیػگیی پصیطًیسگاى) بیط گگیَی
بطًاهِ زضؾی تطبیت اذاللی زٍضُ هتَؾغِ زٍم با تحمیمیات پَضهَؾیَی ( ،)1394قیداػی فیطز
( ،)1392هحوییسی گلوییَج ،)1389( ،آضهٌییس ،)1387( ،زاٍٍزی ( ،)1385زاٍٍزی،)1385( ،
حؿییٌی ،)1382( ،اؾتیٌؿییَى ،)2016( 1ؾیییگیَ ،)2016( 2وییاضیي ،)2014( 3وییاضٍگیي،)2012( 4
پاهال ٍ ّوىاضاى ،)2011( 5وی یًَگ ها ،)2009( 6ضاج ،)2009(7هاضی ّلي ؾیاًسضاٍ )2009( 8
ٍ ًاؾیّ )2003( 9ورَاًی زاضز.
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